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Onderwerp:
Routekaart energietransitie
Samenvatting
In de Woerdense gemeenteraad en samenleving wordt veel gesproken over de energietransitie. Dit
maatschappelijke en politieke debat is gebaat bij een helder proces en een aantal basisafspraken op
Woerdens niveau. De indieners zijn van mening dat de gemeenteraad daarbij zijn kaderstellende rol
steviger mag invullen. Met dit voorstel stelt de raad een drietal processporen voor de energietransitie
vast en maakt per spoor procesafspraken met het college over de wijze waarop hij wordt
geïnformeerd en besluiten wil nemen. Ook legt de raad een aantal kaders vast die de kapstok zijn
voor het verdere gesprek over de energietransitie in Woerden.
Gevraagd besluit:
1. De routekaart energietransitie (bijlage 1) vast te stellen, betreffende:
a. Het vastleggen van drie processporen voor de energietransitie waarbij de raad het college
verschillende procesafspraken en kaders meegeeft;
b. Procesafspraken:
i. Dat ten aanzien van spoor 1 Inwoners en ondernemers geldt dat de raad jaarlijks
een uitvoeringsplan vaststelt en wordt geïnformeerd over de behaalde resultaten;
ii. Dat ten aanzien van spoor 2 Grote beleidsontwikkelingen geldt dat de raad aan het
stuur komt en stapsgewijs uitgangspunten, aandeel en strategie vaststelt;
iii. Dat ten aanzien van spoor 3 Gemeentelijke organisatie geldt dat de raad een
programma energieneutrale organisatie vaststelt inclusief een
investeringsprogramma;
c.

Kaders:
i. Dat ten aanzien van spoor 1 Inwoners en ondernemers geldt dat het kader is dat dit
een gemeenschappelijke opgave is waarin de gemeente samenwerkt met inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties;
ii. Dat ten aanzien van spoor 2 Grote beleidsontwikkelingen geldt dat het kader
haalbaar, betaalbaar en draagvlak is;
iii. Dat ten aanzien van spoor 3 Gemeentelijke organisatie geldt dat de ambitie voorop
staat en door de raad wordt vastgesteld in een investeringsprogramma;

2. Het college opdracht te geven om binnen deze kaders de energietransitie vorm te geven. Indien
het college hiervan wenst af te wijken, legt het dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Inleiding
Als uitwerking van het regeerakkoord en de afspraken die in Parijs zijn gemaakt, vooruitlopend op de
definitief vastgestelde Klimaatwet, wordt op Rijksniveau samengewerkt aan een Klimaatakkoord. Het
kabinet wil de uitvoering hieraan vormgeven in samenwerking met gemeenten, waterschappen en
provincies. Dit is onderdeel van de afspraken die op voorstel van de decentrale overheden zijn
gemaakt in het regeerakkoord. De voorbereiding van de uitvoering van de energietransitie vindt
plaats in zogenoemde Regionale Energie Regio’s (RES), waarover de gemeenteraad van Woerden
reeds heeft gesproken.
De energietransitie is één van de grootste opgaven van de gemeente Woerden voor de komende
jaren. Daarbij is het van belang dat de basis op een goede manier tot stand komt, waarbij inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties worden betrokken. De raad moet daarbij
kaderstellend en richtinggevend zijn. Als indieners constateren we dat het proces tot op heden, zeker
ook door het iteratieve proces van het klimaatakkoord gediend is met helderheid. In de afgelopen
maanden is de raad door het college middels de raadsinformatiebrieven in oktober (pdf), november
(pdf) en januari (pdf) geïnformeerd over het lopende proces. Naar verwachting voor de zomer zullen
voorstellen voor het vaststellen van startnotities naar de raad komen. De indieners van dit voorstel
denken dat het nu een geschikt moment is om als raad in de breedte van het onderwerp
energietransitie een aantal basisafspraken te maken over proces, kader en tempo.
In het document Routekaart energietransitie (bijlage 1) zijn er drie processporen uitgewerkt waarop
de gemeente aan de slag is met de energietransitie. Wij denken dat voor elk van deze sporen
basisafspraken gemaakt moeten worden tussen raad en college. De raad stelt daarmee het door
hem gewenste proces vast en een basaal kader waarin wordt aangegeven op basis van welk
mechanisme het tempo van de transitie binnen dit spoor zal plaatsvinden.
Deze routekaart energietransitie bouwt verder op het raadsbesluit Opgave duurzame samenleving,
vastgesteld in september 2017. Daarmee heeft de raad lange termijn actieplannen vastgesteld om te
komen tot een duurzame Woerdense samenleving. Afgesproken is destijds dat als de contouren van
het klimaatakkoord verder tot uitdrukking zouden zijn gekomen een verdere invulling zou worden
gegeven aan proces en kaders van de energietransitie.
Het gesprek over deze routekaart zien we als indieners nadrukkelijk als een gesprek over wat de
raad nodig heeft om stevig in zijn kaderstellende rol te staan ten aanzien van de energietransitie. Het
gesprek dient zich daarom wat ons betreft nu te richten op de basisafspraken. Vervolgens zal later dit
jaar het meer inhoudelijke gesprek over de energietransitie volgen.
Participatieproces
Deze routekaart is het resultaat van vele gesprekken met politieke vertegenwoordigers, inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties. Deze initiatiefnota wordt besproken met alle fracties
tijdens een informatieavond. De input van andere fracties wordt verwerkt om te komen tot een
gedragen voorstel. Van het college wordt (zoals gebruikelijk) een reactie gevraagd.
Wat willen we bereiken?
Dat er heldere basisafspraken zijn tussen raad en college over het proces en het kader waarbinnen
de raad de energietransitie en het proces daartoe wil vormgeven.
Argumenten
Zie inleiding.
Kanttekeningen, risico’s, alternatieven
Indien de raad dit voorstel vaststelt kan het voorkomen dat het college niet binnen dit proces of kader
de verdere stappen kan vormgeven. Het proces rondom de energietransitie kent immers nog een
aantal onzekerheden. Als beheermaatregel is daarom een hardheidsclausule opgenomen waarmee
het college de raad gemotiveerd kan vragen om af te wijken van het kader.
Indien de raad dit voorstel niet vaststelt blijft er onduidelijkheid over het proces ten aanzien van de
energietransitie dat de raad voor ogen heeft en is er geen gemeenschappelijk kader geformuleerd.
De raad schept daarmee geen helderheid naar het college over zijn verwachtingen ten aanzien van
het proces.

Financiële gevolgen
Het vaststellen van dit proces heeft geen financiële consequenties.
Communicatie en vervolgproces
Na vaststelling van dit proces kan het college langs de geschetste sporen de raad steeds in positie
brengen conform procesafspraken en kaders.
Na vaststelling volgt een persbericht.
Bevoegdheid raad
De raad heeft een kaderstellende rol op grond van zijn regelgevende bevoegdheden.
De gemeentewet geeft leden van de raad het recht van initiatief op grond van artikel 147a.
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